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OPOWIEDZIEĆ DZIEDZICTWO
 

Kilkuczęściowy, praktyczny kurs dedykowany tematyce 
dziedzictwa kulturowego, jego upowszechniania oraz interpretacji, 

opracowany specjalnie pod kątem zasobów i potrzeb gmin wiejskich oraz 
małych miast na przykładzie wsi Hucisko, gmina Gdów, powiat wielicki. 

Adresaci: pracownicy instytucji zajmujących się dziedzictwem kulturowym oraz 
kulturą, m.in. lokalnych muzeów, izb regionalnych, gminnych bibliotek, ośrodków 
kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy samorządowi zaj-
mujący się zagadnieniem dziedzictwa, animatorzy kultury, właściciele i użytkow-
nicy zabytków, nauczyciele lokalnych szkół, edukatorzy, regionaliści i inne osoby 
zajmujące się na co dzień lub chcące działać w odniesieniu do dziedzictwa i zaso-
bów kulturowych

Udział: bezpłatny

Po każdej części uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 
Można zapisać się na wszystkie lub wybrane dni warsztatowe. Każdy uczestnik 
będzie mógł dodatkowo skorzystać z indywidualnej analizy potrzeb, pomysłów 
i problemów w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa. Inspirujemy, pomagamy 
w przygotowaniu przedsięwzięć, podpowiadamy, jak najlepiej je zorganizować.

Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na listę uczestników decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
Zgłoszenia przez formularz dostępny na stronie: www.plenerownia.com
Informacje pod numerem: 506-049-847

Organizator: Fundacja Plenerownia
Partnerzy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Fundacja Tadeusza Kantora, Cen-
trum Kultury w Gdowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku

Inicjatywa jest częścią projektu „Opowiedzieć dziedzictwo” realizowanego w ra-
mach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa

PROGRAM

22 października

BLOK TEMATYCZNY nr 1 – Rozgryźć dziedzictwo

FORMA: Warsztaty
Dziedzictwo kulturowe z perspektywy wsi i miasteczka wydaje się sprawiać mnó-
stwo kłopotów. Bo co ciekawego można o nim opowiedzieć, gdy historia przez 
duże H toczyła się gdzieś obok, a w okolicy nie ma zabytków, na tle których dobrze 
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się sfotografować? Podobne narzekania często można usłyszeć w małych miejscowo-
ściach, dlatego interpretacja dziedzictwa takich miejsc to przede wszystkim sposób na 
to, by docenili je miejscowi. Ale najpierw odkryli i zrozumieli, a w rezultacie zaanga-
żowali się na jego rzecz. W trakcie warsztatów przyjrzymy się odbiorcom dziedzictwa 
oraz dokonamy przeglądu metod i narzędzi służących jego upowszechnianiu. Wspólnie 
zastanowimy się, jakie wartości niesie ze sobą dziedzictwo, a jakie obowiązki? Poszuka-
my odpowiedzi, jak odkrywać je z dziećmi, bez wielkich słów, za to tworząc bliską re-
lację. Przekonamy się, jak się ma dziedzictwo do nowoczesności i jak może ono pomóc 
w rozwijaniu kompetencji ważnych dla społeczeństwa XXI wieku. Będziemy odczytywać 
znaki ukryte w krajobrazie kulturowym, podzielimy się doświadczeniami ze spotkań 
z Polską lokalną, jej mieszkańcami oraz dziedzictwem, które staramy się odmieniać 
przez wszystkie przypadki.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Miejsce: Dom Tadeusza Kantora w Hucisku
Godziny: 14-17:30

Tematyka warsztatów:
Moje, twoje, nasze dziedzictwo – co to takiego?• 
Dziedzictwo kulturowe z perspektywy wsi oraz małego miasteczka – wyzwa-• 
nia, problemy, pomysły
Korzyści z upowszechniania dziedzictwa • 
Narzędzia i metody upowszechniania lokalnych zasobów dziedzictwa • 
Lokalny krajobraz i zasoby dziedzictwa• 
Dziedzictwo i młodzież• 
Wolontariat na rzecz dziedzictwa• 
Wprowadzenie do metody interpretacji dziedzictwa• 

23 października

BLOK TEMATYCZNY nr 2 – Dziedzictwo w perspektywie

FORMA: Wizyta studyjna w Krakowie
W trakcie wizyty studyjnej spojrzymy na lokalne dziedzictwo w szerszym kontek-
ście – Polski, Europy, świata. Zastanowimy się, co tworzy dziedzictwo, czym ono 
jest: czy może być nim jednocześnie smak chleba wypiekanego od lat w lokalnej 
piekarni oraz obraz namalowany przez znanego artystę? Odwiedzimy czołowe 
przybytki kultury i nauki w Krakowie, odkrywając, co łączy je z dziedzictwem wsi 
Hucisko, która przez lata funkcjonowała jako swoista kolonia artystyczna. Zasta-
nowimy się, jak ten fakt wykorzystać w nauczaniu szkolnym, promocji okolicy, 
animacji społecznej. Podpatrzymy, co ciekawego możemy „przenieść” z Krako-
wa na lokalny grunt. Przede wszystkim jednak przekonamy się, jak opowiadać 
o dziedzictwie, co sprawia, że słuchamy przewodnika z zaciekawieniem, a opo-
wieść o miejscu zostaje w pamięci.

INFORMACJE PRAKTYCZNE: 
Zbiórka przed Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie o godzinie 
10, przewidywany czas zakończenia warsztatów: godzina 16
Dojazd do Krakowa we własnym zakresie.
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Po Krakowie będziemy spacerowali i poruszali się komunikacją miejską. 
Przerwy będą ustalane z uczestnikami na bieżąco.
Miejsca, które odwiedzimy, wstęp bezpłatny:

Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny, ekspozycja Sztuki XIX i XX w.• 
Teatr Groteska• 
Akademia Sztuk Pięknych• 

29 października

BLOK TEMATYCZNY nr 3 – Opowiedzieć dziedzictwo

FORMA: Warsztaty
W trakcie zajęć przybliżymy zagadnienie interpretacji dziedzictwa – procesu 
komunikacyjnego, zaplanowanego by ujawniać znaczenia i związki dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego dzięki wykorzystaniu zachowanych obiektów, arte-
faktów, krajobrazu i przestrzeni. Poszukamy odpowiedzi na pytania jak tworzyć 
opowieść o miejscu/obiekcie/zasobach dziedzictwa, by angażowała odbiorców, 
w jaki sposób budować narrację i za pomocą jakich środków ją prezentować 
oraz na co zwrócić uwagę w procesie komunikacji z odbiorcą. Kluczowa będzie 
interakcja z uczestnikami, ich aktywna postawa oraz bezpośredni kontakt z dzie-
dzictwem. Wykonamy szereg ćwiczeń z pogranicza takich dziedzin jak edukacja, 
dziennikarstwo, marketing, turystyka i rekreacja, planowanie i projektowanie, 
a efektem warsztatów będzie zebranie pomysłów na upowszechnienie lokalnego 
dziedzictwa i opracowanie narzędzi służących edukacji o nim.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Miejsce: Dom Tadeusza Kantora w Hucisku
Godziny: 14-17:30
W programie przewidziano przerwy kawowe 

Tematyka warsztatów:
Interpretacja dziedzictwa w praktyce – ćwiczenia z wykorzystaniem artefak-• 
tów i elementów lokalnego krajobrazu kulturowego
Jak opracować lokalny plan interpretacyjny dla dziedzictwa?• 
Komunikat wokół dziedzictwa – tekst, obraz i promocja • 
Kufer pełne dziedzictwa – opracowanie lokalnych narzędzi upowszechniania • 
dziedzictwa

30 października

BLOK TEMATYCZNY nr 4 – Gry z dziedzictwem

FORMA: Warsztaty
Ostatni blok warsztatowy zdecydowaliśmy się poświęcić specyficznym narzędziom 
upowszechniania dziedzictwa, jakimi są gry – medium szczególnie atrakcyjne dla 
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młodych ludzi oraz opowiadaniu historii (storytelling), gawędziarstwu – tradycji 
snucia bajek, legend, wspomnień, relacjonowania minionych wydarzeń – ważnych 
i mniej istotnych. W ramach warsztatów gamifikacji zaprezentowane zostaną na 
przykładach główne typy i walory gier planszowych inspirowanych historią. Dzię-
ki temu uczestnicy poznają możliwości gamifikacji dziedzictwa oraz będą mogli 
rozpoznać swoje preferencje w tym zakresie. W szczególności uczestnicy po-
znają możliwości i warunki tworzenia gier na potrzeby edukacyjne, promocyjne 
i animacyjne. Podczas treningu gawędziarskiego docenimy siłę opowieści i meta-
fory w przekazywaniu idei, przekonamy się jak mówić, jak uruchomić swoje ciało 
i jakich środków użyć, by nasza opowieść angażowała słuchacza, wywoływała 
emocje i sprawiała, że słowa przemienią się w obrazy. Na zakończenie odbędzie 
się happening z opowieścią z udziałem publiczności.

Ze względów organizacyjnych warsztaty odbędą się w godzinach przedpołudnio-
wych oraz po południu. W międzyczasie będzie można obejrzeć wystawę, przej-
rzeć materiały o dziedzictwie i porozmawiać ze specjalistami. 

Informacje praktyczne:
Warsztaty:

Gamifikacja jako sposób opowiadania o dziedzictwie – warsztaty i rozgrywki• 
Godziny: 8-11
Miejsce: Dom Tadeusza Kantora w Hucisku

Wystawa•	  „Moje, twoje, nasze dziedzictwo”
Godziny: 11-15
Miejsce: Świetlica wiejska w Hucisku

Sesje stolikowe i przegląd•	  materiałów z dziedziny upowszechniania dzie-
dzictwa

Godziny: 11-15
Miejsce: siedziba Fundacji Plenerownia, Hucisko 32

Sztuka opowieści•	  – warsztaty z opowiadania historii (storytelling)
Godziny: 15-19
Miejsce: Dom Tadeusza Kantora w Hucisku
 

Happening z opowieścią•	  – wstęp wolny dla publiczności
Godzina: 19
Miejsce: Dom Tadeusza Kantora w Hucisku
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PROWADZENIE

Katarzyna Zarzycka – historyczka sztuki, animatorka kultury, współpracuje 
z różnymi instytucjami zajmującymi się kulturą i dziedzictwem. Autorka szeregu 
projektów (m.in. Sztuki na kółkach, wyróżnionego w 2017 r. przez Jury konkursu 
Europa Nostra), wydawnictw i materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowe-
go, m. in. opracowania Rozgryźć dziedzictwo. Podręcznik dobrych praktyk upo-
wszechniania dziedzictwa i edukacji o dziedzictwie kulturowym i serii dla dzieci 
pt. Kronika Zabytkomaniaka. Kuratorka kilku wystaw nagradzanych w kolejnych 
edycjach konkursu na Wydarzenie Muzealne roku Sybilla oraz w plebiscycie Mu-
zeum Historii Polski na Wydarzenie Historyczne Roku. Tworzy narracje muzeal-
ne, trasy turystyczne i ścieżki zwiedzania dla dzieci. W pracy nad upowszechnia-
niem dziedzictwa wykorzystuje metodę interpretacji oraz różne narzędzia: jest 
autorką scenariuszy pokoi zagadek, gier i komiksu dla dzieci. Prowadzi szkolenia 
dla różnych odbiorców, w tym nauczycieli i pracowników instytucji kultury. Wy-
różniona odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz w ramach nagrody Woj. 
Małopolskiego im. M. Korneckiego za wybitne działania na rzecz architektury 
drewnianej. 

Barbara Łepkowska – historyczka sztuki, absolwentka edukacji artystycznej 
ASP w Krakowie, fotografka, graficzka, animatorka kultury. Od wielu lat współpra-
cuje z Sekcją Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie i oprowadza w trakcie 
Małopolskich Dni Dziedzictwa. Prowadzi szkolenia dla różnych odbiorców, w tym 
nauczycieli i pracowników instytucji kultury. Współorganizatorka i współautor-
ka projektów i materiałów edukacyjnych (m.in. Sztuka na kółkach, wyróżnienie 
w 2017 r. przez Jury konkursu Europa Nostra). Ma na koncie szereg opracowań 
graficznych książek i publikacji internetowych. Wyróżniona odznaką Zasłużony 
dla Kultury Polskiej oraz w ramach nagrody Woj. Małopolskiego im. M. Kornec-
kiego za wybitne działania na rzecz architektury drewnianej. Jest w Zarządzie 
krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Aleksandra Barczyk – absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, instruktorka "Symboliki Ciała 
i Improwizacji w Tańcu" wg metody Detlefa Kapperta, współzałożycielka Fundacji 
Wszyscy Obecni i działaczka społeczna – szczególnie w  obszarze udostępniania 
kultury i sztuki osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
pedagog cyrku, instruktorka teatralna, bajarka, laureatka Nagrody Prezydenta 
Miasta Krakowa ( 2009 i 2016) i Nagrody Ministra ( 2018). W latach 2015-2019 
prowadziła warsztaty teatralne w ramach programu "Lato w Teatrze" we Frydry-
chowicach i Krakowie. Pracuje w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. 

Łukasz Wrona – historyk, absolwent IH UJ, edukator i animator kultury, pro-
jektant gier planszowych, fabularnych i terenowych, współautor blisko 20 wy-
danych gier planszowych, w tym: Chocim. Potęga husarii (Pospolite Ruszenie 
2020), Semper Fidelis. Bitwa o Lwów 1918-1919 (Wydawnictwo Wysoki Zamek 
2017), Kacper Ryx i Król Żebraków (Wydawnictwo Jama 2016), współautor gry 
Rok 1863, za którą zdobył Nagrodę Specjalną Prezydenta RP (2013). Trener pro-
jektowania i realizacji gier współpracujący z samorządami, instytucjami kultury 
i NGOs. Prezes stowarzyszenia Pospolite Ruszenie, koordynator projektów Naro-
dowego Centrum Kultury i Muzeum Historii Polski.



6

dr Sebastian Wacięga – facylitator pracy zespołowej i planowania strategicz-
nego w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, certyfikowany interpreta-
tor dziedzictwa i trener przy European Association for Heritage Interpretation, 
współtwórca gier dla grup inspirowanych historią (Chłopska Szkoła Biznesu, 
Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota; Celtowie u bram – pradziejowa 
gra symulacyjna; Intermarium – gra dyplomatyczna, Europa – Nowe Rozdanie 
1989-2019). Ukończył studia europeistyczne (doktorat o pomocniczości w lokal-
nej współpracy). Pasjonat śpiewu tradycyjnego w grupie śpiewaczej Mołodcy. 

Projekt jest realizowany w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

www.plenerownia.com


